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Sammendrag af d o m

7. Ulovlighedsindsigelse — skal fremsættes under en verserende retssag — afvisning af hovedsagen — afvisning af indsigelsen
(EF-traktaten, art. 184)
2. Annullationssøgsmål — akter, der kan være genstand for søgsmål — retsakter, der fremkalder
bindende retsvirkninger — skrivelse fra Kommissionen, der som svar på en anmodning alene
giver oplysninger om en støtte, der er omfattet af en generel støtteordning — udelukket
(EF-traktaten, art. 93, stk. 2, og art. 173)
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SAMMENDRAG — SAG T-154/94

1. Hjemmelen i traktatens artikel 184 til
under et søgsmål til prøvelse af en beslutning at påberåbe sig, at en generel retsakt,
der danner retsgrundlag for beslutningen,
ikke kan finde anvendelse, udgør ikke en
selvstændig søgsmålsret, men kan kun
udøves under en verserende retssag. Såfremt der ikke er adgang til at anlægge et
selvstændigt søgsmål, kan artikel 184 ikke
påberåbes.

2. Der foreligger retsakter eller beslutninger,
der kan gøres til genstand for et annullationssøgsmål i medfør af traktatens artikel
173, når foranstaltningerne har retligt bindende virkninger, som kan berøre sagsøgerens interesser gennem en væsentlig
ændring af hans retsstilling.

En skrivelse, hvorved Kommissionen besvarer en anmodning om oplysninger fra
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en erhvervssammenslutning af producenter, ved at tilstille sammenslutningen en
kopi af en beslutning om godkendelse af
en generel regionalstøtteordning i en
medlemsstat, tillige med, at det oplyses, at
en virksomhed faktisk har indgivet ansøgning om støtte til medlemsstatens regering, samt om, at støtten falder ind under
den anførte ordning, der ikke kræver særlig godkendelse fra Kommissionen, kan
følgelig ikke gøres til genstand for et
annullationssøgsmål.

En sådan skrivelse indeholder alene
oplysninger og kan hverken anses for et
afslag på at indlede proceduren i traktatens artikel 93, stk. 2, eller for en afvisning af en klage, og den omstændighed, at
skrivelsen var underskrevet af det for
konkurrencepolitikken ansvarlige kommissionsmedlem personligt, er uden indflydelse på skrivelsens betydning.

